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PRIORYTETY PREZYDENCJI FRANCUSKIEJ
(1 lipca – 31 grudnia 2000 r.)

Od 1 lipca do 31 grudnia 2000 r. Francja po raz jedenasty od czasu wkroczenia przez Europę
na drogę wiodącą do zjednoczenia kontynentu będzie sprawowała przewodnictwo Rady
Unii Europejskiej.

Prezydencja francuska pragnie oczywiście kontynuować rozpoczęte już prace, w szczegól-
ności zaś wysiłki Prezydencji portugalskiej, dla której wyraża swe uznanie. Również z tego
względu Prezydencja francuska będzie zabiegać, by jej inicjatywy były spójne z zapocząt-
kowanymi przez poprzednie Prezydencje oraz z tymi, jakie podejmą następne.

W drugim półroczu 2000 r. należy rozważyć wiele istotnych dla przyszłości mieszkańców
Europy kwestii, w szczególności zaś przygotować rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa
do niej kandydujące. Jednocześnie w duchu starań podejmowanych od kilku lat należy
skuteczniej stawić czoło problemom odczuwanym przez obywateli kontynentu. 

Toteż, na tak zarysowanym tle, działaniom Prezydencji francuskiej będą przyświecać trzy
podstawowe cele, a mianowicie:

• zapewnić ppłynną rrealizację pprocesów zzwiązanych zz modernizacją ggospodarki ii wzmac-
nianiem eeuropejskiego mmodelu sspołecznego,

• przybliżać EEuropę jjej oobywatelom,

• przygotować rrozszerzenie UUnii ii wzmocnić ppozycję EEuropy ww świecie.

A. ZAPEWNIĆ PŁYNNĄ REALIZACJĘ PROCESÓW  ZZWIĄZANYCH
Z MODERNIZACJĄ GOSPODARKI  II WZMACNIANIEM EUROPEJ-
SKIEGO MODELU  SSPOŁECZNEGO

Aby zapewnić rozwój gospodarczy Unii i wzmocnić spójność społeczeństw ją tworzących,
modernizacja gospodarki i proces wzmacniania europejskiego modelu społecznego powinny
przebiegać równolegle.

11.. EEuurrooppaa wwzzrroossttuu ggoossppooddaarrcczzeeggoo,, zzaattrruuddnniieenniiaa ii iinnnnoowwaaccjjii

• Kontynuując wysiłki zmierzające do zmiany kierunków unijnych działań na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, w marcu 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska przyjęła
zestaw wytycznych mających na celu wspieranie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki europejskiej. Od tej chwili za strategiczny cel Unii uważa się osiągnięcie
pełnego zatrudnienia do końca bieżącego dziesięciolecia oraz uzyskanie 3-proc. średnio-
rocznego tempa rozwoju europejskiej ekonomiki.

Wymaga to jednak wzmocnienia roli oraz politycznej identyfikacji grupy jedenastu krajów
tworzących strefę euro (Euro–11), jako operacyjnego instrumentu koordynowania polityki
ekonomicznej, a także wzbogacenia treści Ogólnych wytycznych w sprawie polityki gospo-
darczej państw członkowskich oraz ich lepszego skorelowania z wytycznymi dotyczącymi
zatrudnienia, jak również określenia nowych, wyrażonych liczbowo celów dotyczących
zatrudnienia, a jednocześnie osiągnięcia postępu w harmonizacji systemów podatkowych
i wdrażaniu założeń jednolitego rynku finansowego.
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• Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie jako cel dla Europy wyznaczyła pierwszo-
planową rrolę ww społeczeństwie iinformacyjnym, ww społeczeństwie bbadań ii innowacji.

Dlatego też Prezydencja francuska będzie dążyła do realizacji decyzji podjętych w pierw-
szym półroczu 2000 r., a dotyczących, między innymi, wdrożenia patentu wspólnotowego,
opracowania europejskiej karty innowacyjności, utworzenia europejskiej domeny interne-
towej „eu”, stworzenia bardzo szybkiej sieci transmisji danych dla naukowców oraz do
rozwoju treści europejskich [w Internecie].

Równocześnie należy rozwijać politykę, dzięki której będzie możliwy równy udział wszyst-
kich w społeczeństwie informacyjnym, co pozwoli zapobiec pojawieniu się nowych elemen-
tów dyskryminacji. Należy to osiągnąć poprzez zapewnienie wszystkim szkołom europej-
skim dostępu do Internetu i obniżenie kosztów korzystania z tego systemu oraz tworzenie
i wspieranie przez kapitał wysokiego ryzyka innowacyjnych przedsiębiorstw.

Szczególną uwagę należy poświęcić sprawie ukształtowania w samym centrum społeczeństwa
wiedzy prawdziwie otwartego na świat europejskiego obszaru badań.

22.. WWzzmmooccnniićć ssppóójjnnoośśćć ssppoołłeecczznnąą

Pragnienie wzmocnienia europejskiego modelu społecznego znajdzie wyraz w przyjęciu
europejskiej aagendy ssocjalnej, która zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej w Nicei.
Jej powstanie będzie związane z aktywnym dialogiem społecznym na płaszczyźnie euro-
pejskiej i powinno zapewnić osiągnięcie, w najbliższych 5–10 latach, odczuwalnego i spójnego
postępu w kierunku poprawy poziomu sprawiedliwości społecznej w Unii.

Ochrona ppraw ppracowników w przedsiębiorstwie i poprawa ich warunków pracy, w szcze-
gólności zaś przestrzeganie zasady równości mężczyzn i kobiet, powinny zostać podniesione
na wyższy poziom. W tym względzie Francja pragnie osiągnąć postęp w negocjacjach nad
dyrektywą w sprawie informowania i konsultowania pracowników na szczeblu krajowym.

Walka zz marginalizacją sspołeczną będzie przedmiotem szczególnej troski francuskiej Prezy-
dencji i powinna znaleźć odzwierciedlenie w ustaleniu wspólnych celów w przeciwdziałaniu
temu zjawisku, jak również podjęciu szczególnych przedsięwzięć w sprawach dostępu do
opieki i zamieszkania.

B. EUROPA BLIŻSZA SWYCH OBYWATELI

Zacieśnienie więzi między Unią i jej obywatelami, a tym samym wzmocnienie ich przychyl-
ności w stosunku do tzw. projektu europejskiego, wymaga przede wszystkim podjęcia okre-
ślonych kroków oraz zainicjowania polityki ściślej powiązanej z codziennymi problemami
Europejczyków.

11.. KKoonnssoolliiddaaccjjaa wwssppóóllnnoottyy wwaarrttoośśccii ii kkuullttuurr lleeżżąącceejj uu ppooddssttaaww UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj

• Na spotkaniu Rady Europejskiej w Nicei przez przyjęcie Karty Podstawowych Praw Unii
Europejskiej należy wzmocnić poczucie przynależności do wspólnoty wartości i przychyl-
ność dla tzw. projektu europejskiego, jaki będzie realizowany zgodnie z tą Kartą.

• W tym samym duchu, zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej w Lizbonie, należy
przystąpić do usuwania przeszkód ograniczających mobilność studentów, nauczycieli
wszystkich szczebli systemu edukacji i naukowców. W tym celu Prezydencja francuska
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będzie dążyła podczas szczytu w Nicei do przyjęcia Planu działań na rzecz ukształtowania
Europy oopartej nna wwiedzy.

22.. EEuurrooppaa,, kkttóórraa ooddppoowwiiaaddaa nnaa pprroobblleemmyy sswwyycchh oobbyywwaatteellii

Prezydencja francuska w kilku dziedzinach uznawanych przez nią za priorytetowe podejmie
konkretne inicjatywy, które w jej zamyśle mogą pozytywnie wpłynąć na codzienne życie
obywateli Unii. Są to:

• zdrowie, wwarunki życia ii ochrona kkonsumentów – poprzez stworzenie warunków niezbęd-
nych do powołania niezależnego organu ds. żywności (w myśl propozycji Komisji Euro-
pejskiej), poczynienie postępów w dyskusji na temat wprowadzenia w życie zasady
ostrożności, podjęcie konkretnych działań w dziedzinie ochrony środowiska, np. walka
z efektem cieplarnianym;

• bezpieczeństwo pprzewozów – poprzez zachęcanie do przyjęcia różnego rodzaju środków
na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewozów morskich (wzmocnienie wspólnotowych
kontroli statków i przyjęcie skuteczniejszych zasad odpowiedzialności przewoźników);

• europejska ppolityka aazylowa ii imigracyjna –– poprzez zapewnienie realizacji wniosków
końcowych z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere, w szczególności w sprawach
związanych z wydawaniem kart zezwalających na długi pobyt, sankcji stosowanych wobec
stron odpowiedzialnych za nielegalną imigrację, w zakresie ujednolicenia warunków
przyjmowania ubiegających się o azyl oraz wzmocnienia współpracy policji w dziedzinie
bezpieczeństwa osób i majątku. Prezydencja francuska będzie ponadto dążyła do pełniej-
szego uwzględnienia przyczyn przepływu ludności, co można osiągnąć przez rozwój poli-
tyki uzgodnionej z państwami pochodzenia imigrantów oraz zapewniając integrację obco-
krajowców legalnie zamieszkałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

• wdrożenie eeuropejskiego oobszaru ssądowniczego –– opierając się na wnioskach końcowych
z Tampere, Prezydencja francuska będzie dążyła do ustanowienia środków zmierzających
do wzajemnego uznawania orzeczeń i postanowień w sprawach cywilnych i karnych
oraz do utworzenia EUROJUST, a także europejskiej sieci sądowniczej;

• walka zz narkotykami –– poprzez wspieranie europejskiej współpracy, w szczególności tych
jej elementów, które skuteczniej zapobiegają nowym postaciom narkomanii, oraz poprzez
zwalczanie nielegalnego przemytu narkotyków;

• euro –– poprzez dbałość o systematyczne informowanie opinii publicznej na temat wprowa-
dzenia monet i banknotów euro, co nastąpi na kilka miesięcy przed tym faktem;

• sport – poprzez zaproponowanie swym partnerom podjęcia inicjatyw, których celem będzie
wzmocnienie ogólnoeuropejskich działań zwalczających doping oraz doprowadzenie do
uznania społecznej roli sportu i jego szczególnego charakteru.

C. PRZYGOTOWAĆ ROZSZERZENIE UNII  
I WZMOCNIĆ POZYCJĘ EUROPY W ŚWIECIE

11.. SSkkuutteecczznniieejjsszzee iinnssttyyttuuccjjee ww ppeerrssppeekkttyywwiiee rroozzsszzeerrzzoonneejj EEuurrooppyy

Reforma instytucji europejskich

Konferencja MMiędzyrządowa ww sprawie rreformy iinstytucji eeuropejskich oodegra zzasadniczą
rolę, ppowinna bbowiem zzapewnić sskuteczne ddziałanie iinstytucji uunijnych ww perspektywie
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przyszłego rrozszerzenia. PPrezydencja ffrancuska uuczyni, cco ttylko mmożliwe, bby uuczestnicy
Konferencji oosiągnęli ssatysfakcjonujące pporozumienie ww grudniu ppodczas sspotkania RRady
Europejskiej ww Nicei.

Konferencja ppowinna oodpowiedzieć nna ppytania nnie rrozstrzygnięte pprzez TTraktat AAmster-
damski: jjaki ppowinien bbyć sskład ii jaka ppowinna bbyć oorganizacja KKomisji EEuropejskiej
w perspektywie rrozszerzonej EEuropy? JJak nnależy rrozdzielić ggłosy ww Radzie UUnii mmiędzy
państwa cczłonkowskie, aaby zzapewnić RRadzie nnależytą llegitymizację ppodejmowanych pprzez
nią ddecyzji? JJaka rrównowaga ppowinna iistnieć mmiędzy ggłosowaniem zz zastosowaniem kkwalifi-
kowanej wwiększości ggłosów aa głosowaniem zz przyjęciem zzasady jjednomyślności, bbowiem
stosowanie jjedynie ttej ddrugiej zzasady mmogłoby ddoprowadzić ddo pparaliżu UUnię lliczącą 227
lub 228 ppaństw cczłonkowskich.

Konferencja powinna również osiągnąć porozumienie w sprawie innych równie ważnych
dla przyszłości tematów, takich jak reforma unijnego systemu sądownictwa oraz dostoso-
wanie wielkości i składu instytucji unijnych do przyszłego rozszerzenia Unii. Jednak, by
w rozszerzonej Europie proces integracji europejskiej mógł dalej skutecznie przebiegać,
Konferencja powinna przede wszystkim usprawnić mechanizm wzmocnionej współpracy,
jaki został ustanowiony w Traktacie Amsterdamskim, a który pozwala zainteresowanym
państwom członkowskim zintensyfikować działania na rzecz integracji. Tryb ten musi funk-
cjonować i bardziej elastycznie, i bardziej skutecznie, tak by jego rola w przyszłości – co jest
bardzo prawdopodobne – była kluczowa. 

We wszystkich tych sprawach, podstawowych dla budowy Europy, Prezydencja francuska
będzie dążyła do wielopłaszczyznowego porozumienia między wszystkimi państwami
członkowskimi, przy czym najistotniejszym celem powinno być skuteczne i praworządne
funkcjonowanie Unii w perspektywie jej przyszłego rozszerzenia. 

Równolegle do reformy unijnych instytucji, która wymaga zmian w Traktatach, szczególny
wysiłek należy skupić na poprawie funkcjonowania instytucji europejskich, zwłaszcza zaś
Rady UE i Komisji Europejskiej. Zadaniem Prezydencji francuskiej będzie wdrożenie po raz
pierwszy listy struktur Rady, przyjętej przez Prezydencję portugalską, oraz troska o zgod-
ność przebiegu procesu decyzyjnego w Radzie UE z operacyjnymi zaleceniami przyjętymi
w Helsinkach. Prezydencja francuska (we współpracy z Sekretariatem Generalnym) powinna
zaproponować zmiany w metodach pracy Rady UE w ramach procedury współdecydowania.

Prezydencja francuska będzie wspierała, w ramach kompetencji Rady, działania na rzecz
zreformowania Komisji Europejskiej.

Proccees rrozszeerzeenia

Obszar ppokoju, jjakim sstała ssię UUnia EEuropejska, nnależy rrozszerzyć nna ccałą EEuropę, ttak bby zza-
pewnić jjej sstabilność. RRozszerzenie UUnii oo państwa kkandydujące jjest ppodstawowym eelementem
tego pprocesu. FFrancja ppowinna wwykorzystać ookres sswego pprzewodnictwa, bby ppoczynić ppostępy
w negocjacjach, ww zależności jjednak ood ppoziomu pprzygotowania kkażdego zz państw kkandydują-
cych. RRada dds. OOgólnych mmogłaby ppoprowadzić ii nadać kkierunek ddebacie ww tej ssprawie, aa także
wymienić, ww szczegółowej ddyskusji, ppoglądy nna ttemat sstanu zzaawansowania nnegocjacji.

Dialog zz państwami kkandydującymi mmógłby bbyć kkontynuowany nna pposiedzeniach KKonferencji
Europejskiej zzarówno nna ppoziomie mministrów oodpowiedzialnych zza ssprawy eeuropejskie, jjak
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i na sszczeblu ggłów ppaństw llub sszefów rrządów; jjednocześnie nna ppoczątku ppaździernika zzostaną
zorganizowane ddwa sseminaria nna sszczeblu eeksperckim –– jjedno ww Pradze, ddotyczące aaudio-
wizualnych środków pprzekazu, ddrugie ww Bratysławie, ww sprawie UUkładu zz Schengen.

Jeśli cchodzi oo kraje, zz którymi nnegocjacje rrozpoczęto ww 1998 rr., PPrezydencja ffrancuska bbędzie
dążyła ddo ttymczasowego zzakończenia mmożliwie nnajwiększej lliczby rrozdziałów nnegocjacyj-
nych ooraz ddo kkontynuowania nnegocjacji ww rozdziałach, kktóre nnie zzostaną zzamknięte.

Co ssię zzaś ttyczy ssześciu kkandydatów zz tzw. ggrupy hhelsińskiej, bbędzie mmożna rrozpocząć nnową
serię rrozdziałów nnegocjacyjnych, aa niektóre rrozdziały ootwarte ww okresie PPrezydencji pportu-
galskiej mmogłyby zzostać wwstępnie zzamknięte.

Zgodnie zz wnioskami kkońcowymi RRady EEuropejskiej zz Helsinek, PPrezydencja ffrancuska zzadba
o stosowanie zzasady rróżnicowania ooraz oo wzmocnienie zzwiązku mmiędzy pprowadzeniem nnego-
cjacji aa skutecznym wwdrażaniem wwspólnotowego accquis przez kkażde zz państw kkandydujących.

Wszystkie tte aaspekty nnależy zzatem ppołączyć ww taki ssposób, bby ddla kkażdego zz państw [[kandy-
dujących] mmożna bbyło ssporządzić rraport ppodsumowujący nnegocjacje, pprecyzując ttym ssamym
podstawowe wwątpliwości ii trudności, jjakie ppojawiły ssię ww ciągu mminionych ddwóch llat, ooraz
przyjąć mmetodę kkontynuowania nnegocjacji. PPodsumowanie tto nnależy wwłączyć ddo wwniosków
końcowych RRady EEuropejskiej ww Nicei.

Jeśli cchodzi oo realizację uukładów sstowarzyszeniowych, tto [[podczas PPrezydencji ffrancuskiej]
zbiorą ssię RRady SStowarzyszenia: zz Bułgarią, WWęgrami, PPolską ii Czechami ooraz KKomitety
Parlamentarne: zz Estonią, LLitwą, Łotwą, RRumunią, SSłowacją ii Słowenią.

W sprawach dotyczących Turcji Prezydencja rozpocznie prace prowadzone przez Radę UE
na rzecz przyjęcia Partnerstwa dla Członkostwa, a w ramach podkomitetów Rady Stowa-
rzyszenia rozpocznie się analityczny przegląd acquis. Prezydencja francuska zadba również
o przestrzeganie zobowiązań podjętych przez Unię w sprawie finansowego wsparcia dla
Turcji, ze względu na ustanowienie jednolitych ram skupiających wszystkie instrumenty
pomocy dla tego państwa; w szczególności Prezydencja będzie dążyła do umożliwienia
przyjęcia decyzji finansowych, których celem będzie wsparcie gospodarczego i społecznego
rozwoju Turcji. Dzięki temu Rada Europejska w Nicei będzie mogła się zapoznać z postępem
osiągniętym w procesie wdrażania wniosków końcowych Rady z Helsinek.

22.. BBuuddoowwaa EEuurrooppyy bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa ii oobbrroonnyy oorraazz ppoottwwiieerrddzzeenniiee wwssppóóllnneejj ppoolliittyykkii
zzeewwnnęęttrrzznneejj

• Silniejsza Europa na międzynarodowej scenie wymaga rozszerzenia obszaru bezpieczeń-
stwa i obrony Unii Europejskiej. W tej perspektywie Prezydencja francuska wyznacza
sobie następujące cele:

– wzmocnienie zdolności militarnych poprzez skonkretyzowanie narodowych zobowiązań
celów określonych w Helsinkach w kwestii wspólnych, europejskich zdolności
[obronnych], 

– przygotowanie przejścia do ostatecznego ustanowienia politycznych i wojskowych
struktur Europy obrony,

– kontynuowanie prac na rzecz wzmocnienia cywilnych instrumentów zarządzania sytu-
acjami kryzysowymi
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Prezydencja francuska będzie dążyła do rozwoju sstrategicznego ppartnerstwa UUnii zz jej ssąsia-
dami, w szczególności z Rosją (w październiku w Paryżu odbędzie się spotkanie na szczycie
UE–Rosja), z Ukrainą (na 15 września przewidziane jest spotkanie na najwyższym szczeblu
w Paryżu) oraz z państwami regionu Morza Śródziemnego, poprzez zorganizowanie, jeśli
okoliczności na to pozwolą, szczytu eurośródziemnomorskiego, który mógłby się odbyć po
spotkaniu na szczeblu ministerialnym w Marsylii, nazwanym „Barcelona IV”, a przewidzia-
nym na 13 listopada. Francja proponuje również spotkanie na szczycie między Unią a pań-
stwami położonymi w zachodnim rejonie Bałkanów.

Przybierając postać tzw. szczytów, odbędzie się też kilka innych ważnych spotkań organizo-
wanych przez Prezydencję francuską z głównymi partnerami Unii: w Japonii (Tokio, 19 lipca),
z ugrupowaniem ASEM (Seul, 20–21 października), z Chinami (Pekin, 23 października), ze
Stanami Zjednoczonymi (Waszyngton, 18 grudnia) oraz z Kanadą (Ottawa, 19 grudnia).

33.. BBaarrddzziieejj aakkttyywwnnaa rroollaa UUnniiii ww rreegguulloowwaanniiuu ggoossppooddaarrkkii mmiięęddzzyynnaarrooddoowweejj

Prezydencja francuska będzie dążyła do aktywnego uczestnictwa Unii w inicjatywach na
rzecz wzmocnienia stabilności międzynarodowego systemu monetarnego i finansowego.

Największa uwaga zostanie poświęcona działaniom związanym z walką z przestępczością
finansową; w tym kontekście planuje się przyjęcie, między innymi, zmienionej dyrektywy
w sprawie walki z procederem prania brudnych pieniędzy. Współpraca ministrów gospo-
darki, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości przyczyni się do osiągnięcia postępu w tej
dziedzinie.

Prezydencja będzie również czuwać nad przedsięwzięciami Unii związanymi z otwarciem
nowej, gglobalnej rrundy wwielostronnych nnegocjacji ww ramach WWTO. Na podstawie ustalonych
przez wszystkie kraje członkowskie wytycznych Prezydencja będzie dążyła do uwzględnienia
podczas nowej rundy oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego oraz krajów rozwijających
się – w perspektywie kontrolowanego procesu globalizacji. Prezydencja przedstawi swym
partnerom inicjatywy zmierzające do poprawy funkcjonowania WTO oraz przejrzystości
jej procedur.


